
در ای��ن هفت��ه انتظ��ار تضعیف رش��د اقتص��ادی ایاالت متح��ده از س��وی س��رمایه گذاران با توج��ه به موج 
جدی��د ریس��ک های سیاس��ی و اعالم آماره��ای اقتص��ادی در این کش��ور و همچنین افزای��ش قابل مالحظه 
ص��ادرات در چی��ن، بازاره��ای نوظه��ور با افزایش تقاض��ا، دالر با افت و طال با رش��د همراه ش��دند. کاهش 
غیرمنتظ��ره موج��ودی ذخایر هفتگی بنزین در ایاالت متح��ده نیز قیمت نفت را دچار نوس��ان زیادی کرد.

جهان در هفته ای که گذشت...
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به دلیل خلق و خوی ریسک گریزی باالتر سرمایه گذاران بازارهای سهام 
آسیا نسبت به دیگر بازارهای جهانی و همچنین به  دلیل افزایش ارزش 
ین در مقابل دالر امریکا، این بازارها به طور متوسطی با افت همراه شدند. 
در معامالت شب گذشته در ایاالت متحده، بازار سهام با توجه به ریسک 
سیاس�ی به وجود آمده ناشی از سیاست های غیرمنتظره ترامپ با افت 
مواجه ش�د و به همین دلیل سرمایه گذاران بیشتر به سمت دارایی های 
کم ریسک تمایل پیدا کردند و تقاضا برای اوراق قرضه دولتی این کشور 

افزایش پیدا کرد.
بازارهای س�هام اروپا نیز همانند بازارهای آس�یا به دلیل عدم اطمینان 

سیاس�ی به وجود آمده در سراسر جهان ناش�ی از سیاست های دونالد 
ترام�پ، با اف�ت مالیمی ب�ه کار خود پای�ان دادند، اما در انگلس�تان، 
به واس�طه اعالم گزارش می�ان دوره ای امیدوارکننده از ش�رکت بزرگ 

»ریو تینتو«، شاخص فوتسی100 با رشد همراه شد.
بازارهای س�هام ایاالت متحده برخالف اکثر بازارهای سهام در قارهای 
اروپا و آس�یا، در این روز با رش�د اندکی همراه شدند. با وجود افزایش 
کس�ری تراز تج�اری ایاالت متح�ده و کاهش قیمت نف�ت در بازارهای 
جهان�ی که بخ�ش ان�رژی را متزلزل کرد، ش�اخص ترکیب�ی نزدک به 

باالترین سطح خود رسید.

به
شن

سه 

بازاره�ای س�هام آس�یا به دنبال رش�د قابل توج�ه س�هام و دالر در 
ش�ب گذش�ته در معام�الت بازارهای امری�کا و بی توجه ب�ه اقدامات 
دونال�د ترامپ ک�ه اظهار کرد به زودی اصالحاتی در نحوه محاس�به و 
اندازه گیری مالیات ش�رکت ها انجام خواهد داد، با رش�د بسیار تندی 

همراه شدند.
بازاره�ای س�هام اروپا ب�ا توجه به آمارهای اقتصادی منتش�ر ش�ده 
که نش�انگر تقویت صادرات چین بوده و به واس�طه همچنین انتش�ار 
گزارش ه�ای می�ان دوره ای برخ�ی ش�رکت های ب�زرگ ک�ه عملکرد 

مناس�بی به نمایش گذاش�تند، رشد متوس�طی را برای چهارمین روز 
متوالی تجربه کردند. در انگلستان نیز پس از اعالم آمارهای اقتصادی 
چین که نش�انگر رش�د قابل مالحظه صادرات این کش�ور بود، ارزش 
ش�رکت های حاضر در بخش معدنی رش�د کرده و شاخص فوتسی100 

این کشور را برای چهارمین روز متوالی رشد دادند.
بازارهای س�هام ایاالت متحده به واس�طه وعده ه�ای دونالد ترامپ در 
رابطه با اصالح قوانین مالیاتی ش�رکت ها که می تواند موجب تغییر در 

درآمد این شرکت ها شود، رشد قابل توجه ای را تجربه کردند.

عه
جم

به دلیل تضعیف انتظارات نس�بت به رشد اقتصادی ایاالت متحده که 
منجر به حرکت س�رمایه گذاران به س�مت بازاره�ای نوظهور )عمومًا 
بازارهای آس�یایی( ش�د، ش�اخص های این منطقه با رشد متوسطی 

هفته را آغاز کردند.
اقتص�ادی  داده ه�ای  اع�الم  به دلی�ل  اروپ�ا  س�هام  بازاره�ای 
ناامیدکنن�ده توس�ط ایاالت متح�ده و برخ�ی کش�ورهای اروپایی 
که نگرانی س�رمایه گذاران را در پی داش�ت، با افت زیادی مواجه 

ش�دند. از جمل�ه این داده ه�ا افزایش نرخ بی�کاری امریکا بود که 
عم�ده نگران�ی س�رمایه گذاران را رقم زد و موجب خ�روج آنها از 

بازارهای سهام شد.
بازاراهای س�هام ایاالت متحده همانند بازار سهام لندن، پس از رشد 
قابل مالحظ�ه در روز جمعه و همچنین به دلیل تدوام حساس�یت ها و 
مخالفت ها با سیاست های دونالد ترامپ که ریسک سیاسی را در این 

کشور به اوج خود رسانده است، با افت اندکی مواجه شدند.

به
شن

دو

بازارهای سهام آسیا به دنبال جبران زیان روز قبل و همچنین به دلیل 
اعالم آمارهای اقتصادی امیدوارکننده از برخی کشورهای آسیایی از 
جمله چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان و بزرگ ترین مصرف کننده 
در زمینه اکثر کاالها به شمار می رود، با رشد متوسطی همراه شدند.

بازارهای س�هام اروپا نیز همانند بازارهای آسیا با رشد همراه شدند، 
ام�ا اف�ت قیمت نفت ک�ه کاهش ارزش ش�رکت های نفت�ی را در پی 
داش�ت، مانع رشد بیش از حد آنها ش�د. در انگلستان، به دلیل انتظار 
س�رمایه گذاران برای اعالم نتیجه رأی گیری نهایی الیحه برگزیت در 

پارلمان این کشور، شاخص فوتسی100 با نوسان زیادی مواجه نشد.
بازاره�ای س�هام ایالت متح�ده در ای�ن روز از روی�ه خاصی پیروی 
نکردند؛ به طوری که ش�اخص صنعتی داوجونز به واس�طه افت ارزش 
بخش مالی )از جمله ش�رکت های جی.پی.مورگان و گلدمن ساکس( 
0/2درص�د کاه�ش یاف�ت، ش�اخص اس.اند.پ�ی500 با وج�ود افت 
0/8درصدی در بخش مالی، به کمک رش�د س�ایر بخش ها 0/1درصد 
افزای�ش یافت و در نهایت، ش�اخص ترکیبی نزدک نیز 0/2درصد به 

ارزش خود افزود.

به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

20,2690/480/991/93امریکا )داوجونز(

5,7340/331/182/87امریکا )نزدک(

1/08-7,2590/400/98لندن )اف.تی.اس.ای 100(

1/59-0/06-0/21-3,271اروپا  )یورواستاک 50(

19,3792/492/440/48آسیا )نیکی 225(

بازارهای سهام آسیا به دلیل آشکار شدن نشانه های مطلوب از رشد 
اقتصاد کش�ورهای این منطقه به ویژه چین، با رش�د مناسبی همراه 
ش�دند، اما بازار س�هام ژاپن با وجود افت شدید ارزش ین که به نفع 

شرکت های صادرکننده می باش�د با افت 0/5درصدی مواجه گردید.
بازارهای س�هام اروپا به واس�طه گزارش درآمد مناسب از دو شرکت 
بزرگ وام دهنده فرانس�وی )سوس�ِیت جنرال( و غ�ول نفتی توتال، 
برای س�ومین جلسه متوالی با رشد همراه ش�دند. در انگلستان نیز 

ش�اخص فوتس�ی100 به کمک افزایش ارزش سهام ش�رکت بریتیش 
پترولیوم که ناش�ی سوددهی مناس�ب آن بوده، 0/6درصد به ارزش 

خود افزود.
به دلی�ل انتش�ار گزارش های میان دوره ای ش�رکت های ب�زرگ اعم 
از »وی�اکام، بهداش�تی س�ی.وی.اس و دانکی�ن برندز« که نش�انگر 
بهبود عملکرد آنان بوده اس�ت، بازارهای س�هام ایاالت متحده رشد 

قابل مالحظه ای را تجربه کردند.

به
شن

ج 
پن

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

2/140/00-0/09-1/064یورو به دالر

1/250/000/132/63پوند به دالر

1/11-0/030/54-113/22دالر به ین

0/60-1/0020/030/91دالر به فرانک سوئیس

0/132/27-0/7670/52دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

1,8741/302/133/59آلومینیوم

6,0904/605/513/06مس

2,4000/843/009/59سرب

0/530/194/01-10,380نیکل

7/90-1/49-19,4752/10قلع

2,9243/324/584/80روی

3250/000/000/00شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

0/51-1/13-0/35-2,237,500آلومینیوم

11/96-3/07-1/26-251,525مس

2/00-0/29-0/04-188,825سرب

0/170/132/89-382,584نیکل

5,8600/000/6053/20قلع

9/43-2/60-0/27-384,175روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1,233/600/431/113/03طالی نقدی

طال بورس کاالی 
0/071/223/32-1,235/90نیویورک 

17/951/702/506/72نقره

0/300/652/69-1,012پالتینیوم

7841/954/534/26پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR83/265/756/8010/42 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
4532/495/359/95چین

نفت 

53/861/620/062/85نفت خام پایه امریکا

0/192/25-56/71/92برنت

1/89-0/82-38,8302/13نفت خام توکیو

52/761/210/000/88نفت خام اوپک

11/26-0/95-3/41-3/034گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 5041/820/603/49گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

651/4-0/31-2/40

 )USD/t( 1671/830/001/21نفت کوره

1/24-1591/272/58بنزین

1/55-0/83-47,7501/96نفت سفید

متانول و اوره

3700/000/000/00اروپا

4160/000/000/00امریکاي شمالي

4300/000/000/00آسیا

2630/380/001/54اوره جهانی

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه



58/5

58

57/5

57

56/5

56

55/5

55

54/5

54

53/5

53

52/5

نشانی:تهران، خیابان سهروردی جنوبی، پایین تر از راهنمایی و رانندگی، کوچه اسالمی، پالک 4، طبقه 4، واحد12
www.iiia.ir     research@iiia.irتلفن:88349430 - 88349260  - 88349444     فکس: 88349432

روند قیمت نفت در هفته گذشته 

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

روند قیمت طال در هفته گذشته 
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بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

55/05

قیمت طال در این روز به دلیل افزایش ارزش دالر در مقابل دیگر ارزهای معتبر با افت مواجه 
گردید، اما به واس�طه افت ارزش دالر در مقابل ین پس از نشست رهبران کشورهای ژاپن و 

امریکا در روزهای گذشته، قیمت آن در مجموع با 1/2درصد رشد هفته را به پایان رساند.

قیمت طال با رشد در این روز به باالترین سطح خود در سه ماه گذشته رسید. کاهش میانگین 
بازدهی اوراق قرضه، تضعیف دالر ایاالت متحده پس از انتش�ار آمارهای اقتصادی این کشور 
و همچنین عدم اطمینان به چش�م انداز رشد اقتصادی این کش�ور از جمله عواملی بودند که 

موجب رشد تقاضا برای فلز گرانبها شدند.

Mondayدوشنبه

قیمت طال به دلیل عدم قطعیت و ریس�ک سیاس�ی به وجود آمده در میان س�رمایه گذاران، 
همانند روزهای گذشته در این روز هم با رشد همراه شد.

Tuesdayسه شنبه

همانند روز گذش�ته قیمت طال به دلیل عدم قطعیت ژئوپولیتیکی در باالترین س�طح خود در 
طی سیزده هفته اخیر معامله شد. فلز گرانبها به واسطه ریسک های سیاسی که توسط دونالد 
ترامپ ایجاد شده است بازار امنی برای سرمایه گذاران محسوب شده و با استقبال آنان مواجه 
شده است. اما به عقیده تحلیل گران، روند صعودی قیمت طال در روزهای اخیر بیشتر به دلیل 

عدم تغییر نرخ بهره توسط بانک فدرال می باشد تا ریسک های سیاسی به وجود آمده.

Wednesdayچهارشنبه

افزایش قیمت دالر در این روز و همچنین رش�د ش�اخص های س�هام که نش�انگر استقبال 
س�رمایه گذاران از دارایی های پرریس�ک بوده، از جمله عوامل�ی بودند که باعث افت ارزش 

فلز گرانبها شدند.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

افزایش نگرانی ها در رابطه با 
پتانسیل افزایش تولید نفت خام 
توسط ایاالت متحده و افزایش 

تنش ها میان ایران و امریکا

پیش بینی افزایش موجودی 
ذخایر نفتی امریکا و 

همچنین افزایش ارزش 
دالر این کشور

کاهش غیرمنتظره در موجودی 
ذخایر بنزین ایاالت متحده 
و افزایش قابل مالحظه در 

موجودی ذخایر نفتی این کشور

کاهش غیر منتظره موجودی ذخایر 
بنزین ایاالت متحده، حمایت کشورهای 

صادرکننده نفت از توافق اوپک و 
کاهش عرضه روزانه این کشورها به 

32/2 میلیون بشکه در روز

پیش بینی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی از احتمال 
افزایش تقاضای نفت

رویداد
تراز تجاری طی ماه گذشته در کانادا، میلیارد

تراز تجاری طی ماه گذشته در امریکا، میلیارد 
خالصه گردش کار و فرصت های شغلی طی ماه گذشته در امریکا، میلیون

میزان موجودی نفت خام امریکا طی هفته گذشته، میلیون بشکه
تعداد مدعیان بیمه بیکاری در امریکا طی هفته گذشته، هزار نفر

تراز تجاری طی ماه گذشته در چین، میلیارد 
مقدماتی شاخص میزان تمایالت مصرف کننده طی ماه گذشته در امریکا )بررسی شده توسط دانشگاه میشیگان(

زمان
سه شنبه
سه شنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه
جمعه

واقعی
0/9

-44/3
5/50
13/8
234
355
95/7

پیش بینی
1/2

-45/0
5/56
2/7
249
295
97/9

قبلی
1/0

-45/7
5/51
6/5
246
275
98/5
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